SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

1. Firma: …………………………………………...
Adresa: …………………………………………..
…………………………………………………....
IČ: ………………………………………………..
DIČ: ……………………………………………...
(dále též jen „Poskytovatel“)

2. Sharplayers s.r.o.
se sídlem: Na líše 27, Michle, 141 00 Praha 4
IČO: 08097437, vedená pod spisovou značkou C 312946 vedená u Městského
soudu v Praze
Tel: +420 228 227 692
Email: info@sharplayers.cz
(dále též jen „Příjemce“)

(Poskytovatel a Příjemce jsou dále uvedeni společně také jako “Smluvní strany”)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE  za účelem spolupráce v oblasti ………………………………..
bude Poskytovatel Příjemci poskytovat informace a údaje, které Poskytovatel považuje za
předmět ochrany jakožto obchodní tajemství nebo které podléhají ochraně podle platných
právních předpisů, a nebo jsou jinak důvěrné,
NYNÍ PROTO Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o zachování důvěrnosti informací (dále
jen “Smlouva”) v následujícím znění:
1.

Úvodní ustanovení

Pro účely Smlouvy budou "Důvěrné informace" znamenat (není-li v článku 2.3 níže uvedeno
jinak) veškerou dokumentaci, nebo jakékoliv její části či ustanovení, veškerá jiná data,
nákresy, plány, filmy, počítačově čitelná média a informace všeho druhu a jakékoliv formy,
hmotné či nehmotné, které jsou sděleny Poskytovatelem písemně, elektronicky nebo ústně,
prostřednictvím prezentací či jinak Příjemci v průběhu spolupráce Smluvních stran. Za
důvěrné není nutné informace výslovně označovat. Za Důvěrné informace je nutné
požadovat i veškeré produkty, které na základě výše uvedeného Příjemce připraví či vytvoří.
2.

Práva a povinnosti

2.1

Příjemce se zavazuje, že:
2.1.1

zachová Důvěrné informace obdržené od Poskytovatele v důvěrnosti a omezí
přístup k těmto Důvěrným informacím jen Zástupcům (jak definováno níže), kteří je
potřebují znát za účelem spolupráce Smluvních stran;

2.1.2

nepoužije obdržené Důvěrné informace pro žádný jiný účel, než je spolupráce
Smluvních stran;

2.1.3

bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele neposkytne Důvěrné
informace žádné jiné třetí straně s výjimkou Zástupců;

2.1.4

zajistí, aby Zástupci a případně též třetí strana zacházeli s Důvěrnými informacemi
ve všech ohledech způsobem, který je v souladu s povinnostmi Příjemce podle této
Smlouvy.

2.2

Termín ”Zástupce” znamená členy statutárního orgánu (jsou-li) a zaměstnance
Příjemce. Příjemce je povinen zajistit, aby Zástupci dodržovali podmínky uvedené ve
Smlouvě a nepoužívali Důvěrné informace pro jiné účely, než je plnění povinností
Příjemce vůči Poskytovateli.

2.3

Povinnosti a zákazy uvedené v článku 2.1 výše neplatí pro informace:
2.3.1

které nyní jsou uveřejněny jinak, než porušením podmínek uvedených ve Smlouvě
Příjemcem; nebo

2.3.2

pokud je Příjemce povinen předat Důvěrné informace podle právních předpisů
nebo podle nařízení soudu či jiného státního orgánu oprávněného regulovat
podnikání nebo fungování Příjemce; nebo

2.3.3

které jsou již k datu jejich předání v dispozici Příjemce jinak než porušením této
smlouvy; v pochybnostech se má za to, že tato podmínka není splněna; nebo

2.3.4

které jsou předány Příjemci s výslovným uvedením, že jsou předány bez omezení
jejich zveřejnění či použití Příjemcem.

2.4

Veškeré Důvěrné informace zůstanou majetkem Poskytovatele. Příjemce nezískává v
důsledku této Smlouvy či jinak žádné právo, titul ani licenci k Důvěrným informacím.

2.5

Příjemce se zavazuje na písemnou žádost Poskytovatele vrátit bezodkladně
Poskytovateli veškeré Důvěrné informace společně se všemi kopiemi, které učinil.

2.6

V případě, že došlo nebo může dojít k prozrazení Důvěrných informací neoprávněné
osobě, zavazuje se Příjemce o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele a
přijmout všechna opatření nezbytná k zabránění vzniku škody nebo omezení rozsahu
škody již vzniklé a dále k dalšímu šíření Důvěrných informací.

3

Smluvní pokuta

Poskytovatel je oprávněn v případě porušení této Smlouvy Příjemcem požadovat vůči
Příjemci smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé porušení této Smlouvy. Tím není
dotčeno právo Poskytovatele požadovat náhradu škody vzniklou z důvodu tohoto porušení.

4

Závěrečná ustanovení

4.1

Veškeré dodatky a změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě a musí být
schváleny a podepsány oběma Smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

4.2

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

4.3

Tato smlouva obsahuje úplný konsensus Smluvních stran o jejím obsahu a v tomto
smyslu také nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení.

4.4

Tato Smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu poslední ze Smluvních
stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Praze dne …………..

_________________________

___________________________

FIVO Technology s.r.o.

Příjemce

